
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

CYNGOR DREF LLANBEDR PONT 
STEFFAN  

COFNODION CYFARFOD MISOL  
27.08.20 - CYFARDFOD RITHIOL AM 7.30YH 

 
1. CROESO’R CADEIRYDD 

Croesawodd y Maer, Cyng. Rob Phillips bawb i’r cyfarfod  
 

2.   PRESENNOL 
Y Maer, Cyng.  Rob Phillips, Cyng.  R. G. (Hag) Harris, Cyng. Chris Thomas, Cyng. 
Helen Thomas, Cyng. Ann Morgan, Cyng. Gary Thorogood, Cyng. Rhys Bebb 
Jones & Cyng. Emma Wood. 

 
                Meryl Thomas - Clerc y dre. 
                
     YMDDIHEURIADAU 

Dirprwy-Faer Cyng. Selwyn Walters, Cyngr. Kistiah Ramaya, Cyng. Dave Smith, 
Cyng. Richard Marks a Cyng. Elin T Jones oherwydd problemau technoleg 
gwybodaeth. 
 
Croesawodd y Maer y Cyng. Emma Wood yn ôl ar ôl ei salwch diweddar. 

 
3. PCYDDS PENTREF BWYD NEWYDD 

Gwnaeth Gwilym Dyfri Jones ac Emyr Jones o PCYDDS mynychu y cyfarfod a Rob 

Jones, Will Morgan a Dan Templeton yn cynrychioli Aldi. 

Rhoddwyd cyflwyniad gan PCYDDS ac Aldi ar ddatblygiad arfaethedig ar gaeau 

chwarae'r brifysgol. 

Dywedodd Gwilym Dyfri Jones fod y prosiect yn cynnwys datblygu siop 

gymdogaeth Aldi a chabanau bwyd i hyrwyddo cynnyrch lleol ar ran o gaeau 

Pontfaen gyda'r Brifysgol yn adnewyddu'r pafiliwn ac un cae chwarae ar y safle ac 

yn sefydlu Canolfan Tir Glas – academi bwyd a menter wledig newydd ar gampws 

y Brifysgol. Nid oedd y cyflwyniad yn rhan o'r broses gynllunio a dywedodd y 

brifysgol eu bod am i'r gymuned fwydo syniadau i mewn i'r cynllun. Gofynnwyd i'r 

brifysgol drefnu gweithgareddau i gasglu barn a syniadau'r gymuned a nodwyd y 



byddai'r cyngor yn trefnu cyfarfod cyhoeddus fel rhan o'r broses gynllunio 

unwaith y byddai cais cynllunio wedi'i gyflwyno. 

Dywedodd Emyr Jones y cynhelir digwyddiadau rheolaidd ac y bydd 

gweithgareddau'n cynnwys defnyddio'r pafiliwn rhestredig sydd wedi'i 

adnewyddu'n llawn fel y ganolfan ganolog. Bydd gweddill y tir yn cael ei gadw gan 

y Brifysgol i'w ddefnyddio'n well mewn chwaraeon a hamdden gan y myfyrwyr a'r 

gymuned leol. 

Dywedodd Rob Jones fod ystadegau'n dangos bod llawer o bobl yn gadael 

Llambed i siopa. Byddai Llambed yn elwa o well dewis siopa a mwy o 

gystadleuaeth. Byddai siop newydd Aldi yn creu tua 40 o swyddi newydd i bobl 

leol, gan gynnwys swyddi rheoli a hefyd cynlluniau prentisiaeth. Mae Aldi yn talu 

cyflogau sy'n uwch na'r Cyflog Byw Cenedlaethol o £9.40 yr awr o leiaf, yn darparu 

cyfleoedd ar gyfer dilyniant gyrfa, lefel uchel o hyfforddiant ac isafswm 

gwarantedig o 20 awr yr wythnos. 

Mae Aldi DU wedi cyflawni statws carbon 'sero net' ac mae'n anelu at arferion 

busnes diwastraff gan ganolbwyntio ar leihau, ailddefnyddio ac ailgylchu. Gosodir 

pwyntiau gwefru ceir trydan mewn storfeydd. Cadarnhaodd Rob y byddai Aldi yn 

prynu'r tir ac yn bwriadu bod yn Llambed ar gyfer y tymor hir. Byddai angen i Aldi, 

fel rhan o'r cais cynllunio gyfiawnhau bod angen siop ddisgowntio yn Llambed. 

Cadarnhaodd Rob fod Aldi yn defnyddio'r un prisiau ar gyfer pob siop yn y DU ar 

wahân i rai cynnyrch lleol. 

Cynhelir ymgynghoriad cymunedol lleol llawn lle bydd Aldi yn dosbarthu taflenni i 

drigolion lleol yn gwahodd sylwadau ar y cynnig yn ddiweddarach eleni. 

Cadarnhaodd Gwilym Dyfri Jones y bydd y Brifysgol yn hapus i gymryd rhan mewn 

unrhyw gyfarfodydd cyhoeddus i drafod y prosiect. 

Dywedodd y Maer wrth Gwilym fod Clwb Bowls wedi ysgrifennu at y cyngor a bod 

ganddo ddiddordeb mewn tir ar gyfer cyfleuster dan do yn y dref. 

Diolchodd y Maer i'r Brifysgol ac Aldi am ddod i'r cyfarfod. 

 

4. MATERION YR HEDDLU 
Nid oedd SCCH Charlotte Carter yn gallu ymuno â'r cyfarfod oherwydd 

ymrwymiadau gwaith ond roedd wedi trosglwyddo'r canlynol i'r Maer. Bu rhai 

problemau gyda phobl ifanc yn hongian o gwmpas yn y dref gan achosi trafferth ar 

ôl y rhywstredifaeth o ran cloi i lawr ond mae'n ymddangos bod pethau'n gwella. 

Mae trosedd wedi'i chyflawni yn y dref yn ddiweddar sy'n cael ei hymchwilio a'i 

thrin fel trosedd casineb. Bydd mwy o batrolau heddlu yn y dref i dawelu meddwl 

pobl bod yr heddlu'n cymryd y mater o ddifrif. 

 

5. DATGELU BUDDIANNAU PERSONOL A SY’N RHAGFARNU 
Dim. 
 

6. CADHARNHAU COFNODION Y CYFARFOD O’R 30.07.20.  
Fe’u CYNIGIWYD gan y Cyng. Hag Harris a’u HEILIO gan y Cyng. Rhys Bebb Jones a 
PHENDERFYNWYD bod cofnodion 30.07.20 yn gofnod cywir ac byddant yn cael 



eu harwyddo gan y Cadeirydd, y Maer, Cyng. Rob Phillips ar ôl y firws Corona.  
 

       7.  MATERION SY’N CODI O’R CYFARFOD CYNT 
 7.1 Cynnal a chadw diffibrileiddiwr - 
 Cadarnhaodd y Cyng. Gary Thorogood y byddai Neuadd Fictoria yn hapus i gael 

diffibriliwr y tu allan i'r eiddo. Bydd y Cyng. Ann Morgan yn cysylltu â swyddfa 
Plaid Cymru i drefnu hyn. Cadarnhaodd y Cyng. Emma Wood y byddai St John yn 
fodlon gwirio'r holl ddiffibrilwyr yn y dref a disodli unrhyw fatris neu padiau sydd 
eu hangen ac anfonebu cyngor y dref a hefyd y dylid eu gwneud yn ymwybodol a 
ddefnyddiwyd y diffibrilwyr fel y gellid adnewyddu'r padiau.  

 7.2 Cynnig 5G - 
Cyfweliwyd y Maer, y Cyng. Rob Phillips a'r Cyng. Gary Thorogood gan ohebydd o'r 

Sunday Telegraph ynghylch 5G. Roedd y Cyng. Thorogood yn siomedig gyda'r 

adroddiad yn y papur ac er bod hynny wedi dilyn y ffordd o fod yn ddamcaniaeth 

cynllwyn ynglŷn â materion iechyd 5G. Mae gan y Maer gopi o'r erthygl ar gael os 

oes unrhyw un am ei darllen. 

7.3 Golau Stryd Teifi Terrace - 

Mae CSC wedi ein hysbysu y byddant yn gosod golau stryd yn Lôn Teifi felly 

penderfynwyd peidio â bwrw ymlaen ag unrhyw waith ar y cynllun hwn am y tro 

7.4 Y Ffynnon a Sgwar Harford - 

Dim datblygiad, ar gadw tan ar ôl cyfyngiadau Covid-19. 

7.5 Man gwefru trydan - 

Mae'r clerc wedi ysgrifennu at Alan Haird yn CSC i ofyn a fyddai unrhyw bwyntiau 

yn natblygiad newydd Stryd y Farchnad, ni chafwyd ateb eto. 

7.6 Datblygu Stryd y Farchnad - 

Dim datblygiad oherwydd Covid-19. 

 7.7 Materion ychwanegol a gyfyd –  

 Mae'r Maer y Cyng. Rob Philips wedi siarad â'r Dirprwy Faer y Cyng. Selwyn 

 Walters ac awgrymodd y byddai'r Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol yn cael ei 

 gynnal ym mis Medi a'i fod yn cymryd yr awenau fel Maer o 1 Tachwedd 2020 

 ymlaen a fyddai'n golygu y byddai'r Cyng. Rob Phillips a'r Cyng.  Selwyn Walters yn 

 Faer am 18 mis. Cytunodd pawb a oedd yn bresennol ar hyn. 

 Mae'r Maer wedi recordio ffilm hyrwyddo fer ar gyfer Llambed a drafodwyd yn y 

 cyfarfod diwethaf. Dywedodd y Cyng. Rhys Bebb Jones ei fod wedi siarad â Dylan 

 Lewis, o Clonc a awgrymodd gael ffilmiau byrion i hyrwyddo'r siopau yn y dref y 

 gellid eu hysbysebu ar Clonc360. Cytunodd pawb i'  Maer a Dylan fwrw ymlaen â 

 hyn. 

 

   8.  MATERION HEB GODI O’R COFNODION 
           8.1 Parthau Diogel Cyngor Ceredigion 
  Dim datblygiad. 
  8.2 Llifogydd yn y dre  
 Cafwyd trafodaeth ar y llifogydd diweddar yn y dref. Roedd rhai o'r cynghorwyr 
 wedi bod allan ac wedi gweld y difrod eu hunain. Penderfynwyd ysgrifennu at 



 Gyngor Sir Ceredigion i ofyn iddynt glirio'r draeniau a gwneud atgyweiriadau lle bo 
 angen fel mater o frys a gofyn i'r swyddog cyfrifol fynychu cyfarfod y cyngor i 
 drafod y problemau diweddar 
 8.3 Prosiect Greenway 

 Cytunwyd i lofnodi dogfennau'r bartneriaeth gyda Grŵp Prosiect Greenway i wella 
 llwybrau cerdded/beicio yn ardal y dref. 
   
      9.  GOHEBIAETH  

9.1 Derbyniwyd e-bost wrth Cadwch Gymru'n Daclus i gadarnhau y bydd y 
planhigion a'r blychau planhigion yn cyrraedd yr wythnos yn dechrau 07.09.20. 
9.2 Dderbyniwyd e-bostwrth Heddlu Dyfed Powys i'n hysbysu eu bod wedi gweld y 
teledu cylch cyfyng yn Stryd y Coleg ond nid oedd yn bosibl gweld unrhyw un yn 
mynd â'r cadwyni a'r clo o Barc yr Orsedd. 

 9.3 Penderfynwyd gofyn i'r Dirprwy Faer, y Cyng. Selwyn Walters a'r Cyngh. 
 Dave Smith gyfarfod â John Davies o'r Lleng Brydeinig i edrych ar drefniadau Sul y 
 Cofio a llunio cynllun i gynnal y gwasanaeth o fewn y cyfyngiadau presennol. 
 9.4 Derbyniwyd e-bost wrth BT i ofyn a oedd y Cyngor Tref am fabwysiadu'r 
 pecyn ffôn yn Station Terrace. Awgrymodd y Maer y dylai unrhyw gynghorwyr ag 
 awgrymiadau ar gyfer yr hyn y gallem ei wneud ag ef i gysylltu â'r clerc gyda'u 
 syniadau.  
 

  10. MATERION CYNLLUNIO 
      10.1 20 Stryd y Bont, Llambed, SA48 7AA - A200583 - Newid defnydd o ddefnydd 

preswyl o'r llawr gwaelod i ddefnydd preswyl, eiddo i fod yn un annedd breswyl - 
Dim gwrthwynebiad. 

 10.2 Fflat Yr Hen Arad, Stryd Fawr, Llambed, SA48 7BB - A200592 – Y bwriad i drosi 
fflat sengl gwreiddiol yn ddwy fflat ar wahân. Disodli ffenestri â meddal i gyd-fynd 
â'r presennol - Dim gwrthwynebiad. 

 10.3 Plot 7 Maes Hyfryd, Heol y Goedwig, Llambed, SA48 8AN - Datblygu annedd - 
Dim gwrthwynebiad. 

     11. CYLLID 
 11.1 Cytunwyd ar y taliad canlynol - 
 Cyflog y clerc  Awst - £667.25 
 TWE Awst - £189.47 
 Treuliau y clerk - £42.99 
 Tanysgrifiad Zoom - £178.56 
 Teify Forge gât Parc yr Orsedd - £732.96 
 Chris Thomas - Gosod byrddau parciau - £15.39 
 SSE - £10.91 
 Garddio Dyfed - £522.22 
 SSE Goleuadau Nadolig - £661.82  
 Mark Jenkins - £20.00 
 11.2 Derbyniadau - 
 Dim 
  11.3 Ceisiadau Ariannol 
 Dim 
 11.4 Llythyron o ddiolch 



 Dim 
  
    12. PWYLLGORAU 

             a. GWEINYDDIAETH 
             Cyfarfod i'w drefnu ar ôl y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol. 
             b. LLWYBRAU CERDDED 

Adroddodd y Cyng. Hag Harries fod un llwybr troed wedi'i rwystro gan y 
gwyntoedd uchel diweddar y mae'r Cyng. Harris yn trefnu eu clirio. 

 c. PARCIAU A BLODAU  
 Bydd y Cyng. Elin T. Jones yn trefnu cyfarfod o'r pwyllgor parciau a blodau i drafod 

adroddiadau ROSPA a dderbyniwyd ynglŷn â'r parciau a hefyd awgrymiadau gan 
Garddio Dyfed ynghylch y gwaith sydd ei angen yn y parciau. 

            d. YR IAITH GYMRAEG 
  Cadarnhaodd y Cyng. Rhys Bebb Jones fod yr arwydd gymraeg ymwelwyr yn Tai 

Pedr wedi'i wneud. 
  e. GRWP YR AMGYLCHEDD 

Dim i'w adrodd. 
  

       13. UFA 
 Dim. 
  
     14. DYDDIAD Y FYFARFOD NESAF 
 Cyfarfod nesaf 24 Medi, Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol am 7.00yh ac yna cyfarfod 

misol am 7.30yh. 
 
 Gohiriwyd y cyfarfod am 9.30yh. 
 

 


